
TILBUD PÅ
TOPKVALITET

BRUG KORTET PÅ DIG SELV...
ELLER PÅ ÉN DER TRÆNGER

TIL AT ”SE BEDRE UD”
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FÅ 2.000 KR
VED BRILLEKØB OVER 5.000 KR
DU FÅR DE 2.000 KR PÅ ET BRILLE/SOLBRILLE KORT

*

SIDSTE DAG 30. SEPTEMBER

TIL KØB AF 1 STK. BRILL
E ELLER SOLBRILLE

KR 2.000.-
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v/Henning Møller MØLLERGADE 14 · SVENDBORG ·TELEFON 62 21 21 42

KØR MED!

Vil du
gerne

spare

9.000 k
r om året?

Mød os i
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v/Meiken Hammer
Møllergade 30 - Svendborg - 62 21 14 75

Nümph - dag
i Sorbet

Torsdag d. 20/9 kl. 12:00-17:00

Kom og se vores
store udvalg fra Nümph

Vi udlodder et gavekot
på et sæt tøj fra Nümph.

Vi ses

ONSDAG den 19. september 20126

AFKARLEDVARDHANSEN

SVENDBORG: Glæden var
stor, da der fredag i sidste uge
blevdoneret320.000kroner fra
TrygFonden til det næsten ind-
�ytningsklareHospice Sydfyn.
Pengene blev overrakt af Lars

Erik Hornemann, som sidder
i TrygFondens repræsentant-
skab - ogdet efter ansøgning fra
Hospice Sydfyn (en selvejende
institution) om midler til ind-
købaf inventarogudsmykning.
TrygFondenhar tidligere støttet
inventar til hospicer andre ste-
der i landet, da fonden ser det

som en vigtig opgave at skabe
tryghed, glæde og værdighed i
den sidste fase af livet for hos-
pice-patienterne. Og det blev
klart tilkendegivet af Lars Erik
Hornemann.
-Deterogsåenpersonligglæ-

de for mig at kunne overrække
pengene til de involverede på
Hospice Sydfyn, da de alle har
ydet et kæmpe arbejde, ligesom
det er godt for det sydfynske
område at have et hospice, som
kan a�aste både syge og pårø-
rende, pointerede Trygfondens
repræsentant.

320.000 trygge
kroner til hospice

★ Efter donationen ønskede Lars Erik Hornemann held og lykke til Edel
Nielsen, formand for Hospice Sydfyn, og hospicechefMarianneHorst-
mann og Jørgen Andersen, bestyrelsesmedlem i Hospice Sydfyn.
FOTO:KARLEDVARDHANSEN

★ FART, LEGOGDANSEGLÆDE: B&U Teatret har i den kommende tid dan-
seskolen, ”Kreativ Dans” for de 8 -12 årige om tirsdagen i Borger forenin-
gen, hvor underviseren er Sofie Christiansen, kunstnerisk leder af sART
Danseteater. Måletmed kreativ dans er at give piger og drenge et indblik
i dans somkunstart,men også somen sund og sjov samværs- ogmoti-
onsform. Der kræves ingen særlige dansemæssige forudsætninger for at
deltage. Det vigtigste er, at de unge har lyst til at træde ind i dansens uni-
vers, lære nye dansetrin og vise resultatet frem i kostumer og scenelys.
Konkurrencemomentet er fjernet, og det handler omat turde leve sig ind i
bevægelserne og fortælle sin egen historie. Der ermotoriske ogmusiske
udfordringer, og kreativiteten får plads til at udfolde sig i opgaver, hvor
eleverne sammen skal skabe bevægelser.


